
Φυτεύουμε αυτόχθονους θάμνους
και δέντρα.
Από τη μια δεν χρειάζονται πολλή 
φροντίδα. Από την άλλη, τα πουλιά της 
περιοχής γνωρίζουν αυτά τα φυτά και τα 
αναζητούν. Έμφαση δίνουμε σε είδη με 
πλούσια καρποφορία το φθινόπωρο ή 
τον χειμώνα.
Διατηρούμε τα παλιά, μνημειώδη 
δέντρα.
Εάν δεν διαθέτουν κοιλότητες στον 
κορμό τους, κατασκευάζουμε τεχνητές 
ξύλινες φωλιές που μοιάζουν με 
τις κουφάλες στις οποίες σχεδόν 
αποκλειστικά γεννούν κάποια πουλιά 
όπως οι παπαδίτσες (π.χ. ο Καλόγερος).
Κλαδεύουμε τους θάμνους -που 
μπορεί να έχουν φωλιές- μονάχα 
πριν ή μετά από την αναπαραγωγική 
περίοδο των πουλιών.
Καταπολεμούμε τις ασθένειες των 
φυτών μόνο με ήπιες «βιολογικές» 
μεθόδους.
Τοποθετούμε κουδουνάκι στη γάτα 
μας για να προειδοποιεί τα πουλιά που 
πλησιάζει.
Σε ένα ασφαλές μέρος, μακριά από 
γάτες, μπορούμε να τοποθετούμε 
τροφή για τις δύσκολες μέρες του 
χειμώνα (π.χ. κουάκερ (βρώμη), σταφί-
δες και άλλους ανάλατους, άψητους 
καρπούς). Επίσης μπορούμε να τοποθε-
τούμε καθαρό νερό σε ρηχό πιάτο για 
να πίνουν ή να κάνουν μπάνιο κάποια 
πουλιά.
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∆εκοχτούρα

Κοκκινολαίµης

Λευκοσουσουράδα

Ψαρόνι

Σπίνος

Καρακάξα

Καλόγερος

Καρβουνιάρης
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Σταχτάρα

Σπιτοσπουργίτης

Κότσυφας

Streptopelia decaocto

Erithacus rubecula

Motacilla alba

Sturnus vulgaris
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Μπορούμε να κάνουμε την πόλη
πιο φιλόξενη για τα πουλιά
και πιο όμορφη για εμάς
τους ίδιους εάν:

www.ornithologiki.gr


